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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, dimana sejak 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, hal ini menambah 

daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km², oleh karena itu tidaklah 

heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Bagian lain yang 

seluas ± 35% adalah daratan yang terdiri dari 17.508 pulau yang antara lain berupa 

lima pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, 

sedangkan 11.808 pulau-pulau kecil belum diberi nama. Luas daratan dari pulau-

pulau tadi ± 2.028.087 km² dengan panjang pantai ± 81.000 km² [1]. Dengan 

kondisi Indonesia yang demikian, tentu dibutuhkan perhatian khusus untuk 

mengatur permasalahan penentuan batas wilayah antar daerah terlebih batas 

wilayah laut sehingga dapat mengantisipasi terjadinya sengketa akibat tumpang 

tindih yang dapat menghambat proses pembangunan. 

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini 

menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya 

kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya 

zonazi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal 

pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh 

Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada Daerah 

Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. 

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan pelayanan, pemberdayaan, serta 

peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk sektor kelautan 
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dan perikanan [2]. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan 

bagaimana ketentuan dalam menetapkan batas wilayah laut suatu daerah serta 

ketentuan penetapan garis pantai yang digunakan untuk penarikan garis batas 

wilayah laut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 3 

ditetapkan bahwa batas pengelolaan wilayah laut antar daerah provinsi adalah 

paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dari masing-

masing provinsi. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan apabila wilayah laut antara dua 

daerah provinsi yang saling berbatasan kurang dari 24 mil laut maka pembagian 

kewenangan pengelolaan lautnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan 

prinsip garis tengah (median line). Sementara garis pantai yang diatur dalam 

undang-undang  ini adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat 

terjadi air laut pasang tertinggi. 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang 

wilayah lautnya saling berbatasan secara langsung. Wilayah laut perbatasan antara 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara adalah kawasan yang 

memiliki nilai strategis yang sangat penting disektor kelautan dalam rangka 

pemanfaatan/eksplorasi sumberdaya yang terkandung di dalamnya [3]. Dengan 

kondisi demikian menjadikan kawasan ini butuh penegasan secara jelas mengenai 

batas pengelolaan wilayah lautnya.  

Penentuan batas pengelolaan wilayah laut daerah tentu dibutuhkan sebuah  peta 

dasar dan peta lainnya sebagai pelengkap yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

penarikan garis pantai serta penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Peta 

dasar yang digunakan adalah peta laut. Kemudian dalam penarikan garis batas 

pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku 

Utara menggunakan prinsip garis tengah (median line) . 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Menentukan langkah penentuan batas pengelolaan wilayah laut antara 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

2. Untuk mengetahui luas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Provinsi Maluku Utara. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang   Lingkup   penelitian   merupakan   batasan-batasan   yang   akan   dikaji 

berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas. Jadi di tentukan ruang lingkup 

penelitian tugas akhir ini adalah :  

a. Daerah penelitian di lakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi 

Maluku Utara. 

b. Penulis hanya mengidentifikasi penentuan batas pengelolaan wilayah laut 

antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. 

c. Penulis melakukan kajian  penentuan batas pengelolaan wilayah laut 

terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. 

Diantaranya melalui studi pustaka, yang mencakup kegiatan pencarian literatur 

yang berhubungan dengan aspek-aspek penetapan batas laut daerah. Penentuan 

batas laut daerah pada penelitian ini  menggunakan metode grafis diatas peta dengan 

bantuan perangkat lunak komputer yang digunakan. Adapun secara garis besar 

tahapan-tahapan penelitian ini dapat digambarkan pada berikut : 
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Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci 

sebagai berikut.   

BAB I PENDAHULUAN  

Pada  bab  ini,  menjelaskan  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir ini. 

BAB II TORI DASAR  

Pada bab ini, dituangkan teori dasar yang diperolehkan berasal dari studi referensi 

yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam penelitian 

ini.   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan 

pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperole hasil  

yang  baik  untuk    identifikasi  objek-bjek perairan di Kota Bandar Lampung untuk 

mendukung pembangunan wilayah pesisir.   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data 

yang disajikan dapat berupa Tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup 

analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.   

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


